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АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА 

ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на заетостта и развитието на умения 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: „Насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените, на активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве, 

както и на здравословна и добре приспособена работна среда, която отчита рисковете за здравето“ 

Цели на операцията:  Предвидените дейности също се очаква да допринесат за подобряване на 

здравословната  и безопасна работното среда в предприятията, което е  ключов елемент за постигането 

на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагайки за намаляване на рисковете за здравето 

на работното място и за подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд. 

1. Допустими кандидати, партньори и асоциирани партньори: Регистрирани предприятия по 

реда на Търговския закон. Партньорството е недопустимо. 

2. Минимален и Максимален размер на помощта по операцията: 

От 50 000 до 391 166 лв. 

3. Съфинансиране от страна на бенефициента: 

a. За кандидати големи предприятия – съ-финансиране в размер на 20% от общата 

стойност на проекта 

b. За останалите предприятия не се изисква съ-финансиране 

4. Допустими дейности:  

1. Разработване и прилагане на "зелени" модели на организация на труд съобразно 

спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на "зелени" 

карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение  

на лицата от целевата група насочено към внедряване на "зелени" модели на 

организация на труд. (задължителна дейност) 

Въвеждането на нови „зелени“ модели на организация на работните процеси може да е свързано с: 

  А) Внедряване в предприятието на нови екологични производствени инвестиции, поради които 

се променя организацията на труда в предприятието; 

 Б) Въвеждане на промени в организацията на работата за включване в екосъобразни дейности в 

конкретни работни процеси и на определени работни места; 

В) Изграждане на цялостна екологосъобразна („зелена“) фирмена култура и мотивиране на 

екологосъобразното мислене на служителите; 
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              2. Осигуряване на  превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и "ефекти от 

Covid пандемията върху менталното здраве"- психологична подкрепа;  

Кандидат може  да  осигури  за заетите   при   него лица  психологическа  подкрепа във  връзка с 

превенция и профилактика на стреса на работното място. професионалното прегаряне  и  ефектите 

от COVID пандемията върху менталното  здраве на  работещите. 

Целите на   дейността следва   да   са  обвързани със запознаване   на  участниците с наличието на  

явлението ”бърнаут”,   подпомагайки откриването на проявите им и осъществяването на  ранна  

превенция  на  състояния, свързани с физически, емоционално и  психическо изтощение. 

3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; 

a. Кандидатът има право да закупи и осигури ЛПС и/или специално работно 

облекло*5 за своите служители, като задължително надгради минималните 

изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

b. Недопустимо е закупуването на резервни бройки! 

c. УО няма да признава разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, 

които вече са закупен от кандидатаи не е обоснована необходимостта от нови. 

d. Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно 

работни и униформено облекло, приета с ПМС №10 от 20.01.2011г. обн. ДВ. Бр/9 от 

28 януари 2011г. 

4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или 

реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични 

процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. 

Ако дейността е включена в проектното предложение, кандидатът трябва да посочи точно 

каква модернизация и/или реконструкция ще бъде извършена, с оглед обезопасяването на 

съществуващи обекти  ( напр. изграждане на парапети и конструкции: устройства в тях: 

изграждане на вентилационна и/или климатияна система, свързана с безопасни и 

здравословни условия на труд и др.) и повишаване на здравето и безопастността на 

работниците и служетвлите. При разписването на тази дейност във формуляра за 

кандидатстване, е необходимо да буде ясно описано сътоянието на предприятието / 

обектакъм момента на кандидатстване, като в конкретния ефект, до който ще доведе 

планираната модернизация / реконструкция. 

списък на мерки за реконструкция / модернизация на обекти, машини и подходяши за закупуване 

средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове: 

a) Защита от прах, токсични и други вредни вещества: 

- Локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества; 

- Нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение; 
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- вакуумни системи за почистване с цел намаляване на на вторичните източници на 

замърсяване; 

- аварийни вентилационни системи; 

b) Защита от наднормен шум 

- защитни прегради, ограждения, шумо-поглъщащи покрития на стени и тавани: 

- заглушаване или изолация на стените и таваните на работните помещения, в т.ч. екрани, 

кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум : 

- звукоизолирани кабини за работещите в производствените помещения с наднормен шум; 

c) Защита от вибрации при работа 

- поставяне на фундамент ( различен от този на производственното помещение) 

подизточника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини; 

- осигуряване на допълнително обурудване към машините, намаляващо риска от вибрации 

(седалки, които поглъщат вибрациите, ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.) 

d) Защита от навлизане в опасна зона 

- ограждения – плътни, мрежести, прозрачни; 

- блокировки – механични, електрически или др,; 

- ограждения с блокировки; 

- предпазители; 

- предпазители с блокировки; 

- екрани; 

- устройства, потични и други сензори следящи опасната зона. 

e) Защита от падащи предмети 

- козирки, навеси, прегради; 

- тунели; 

- мрежи; 

- бордови дъски; 

f) Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети 

- Предпазители; 

- предпазни екрани; 

- паравани, ограждения. 

g) Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон 

- парапети, перила, бордова дъска; 

- мрежи; 

- осигурителни линии. 

h) Защита от допир до горещи повърхности 

- изолиране на зоните; 

- ограждения; 

- изолиращи покрития. 

i) Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични 

агенти, прах. 

- обща вентилация; 

- локална аспирация; 

- система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на 

горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори; 

- - аварийни душовеза промиване на очитена рабоещитеили цялоо тяло ( не е допустим  

съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.) 

j) Защита от опасни лъчения 

- предпазни екрани – защитни покрития; 
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- система от блокировка, свърана с технческото средство за анализ на работната средаза 

наличие на вредни емисии – автоматичен контрол; 

- екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникване на поасности за здравето 

на работещите; 

- оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства така, че да 

не възникне опастност за здравето в резултат на лазерно лъчение. 

k) Защита от електростатични заряди 

- система за изравняване на потенциалните заземявания на металните части на работното 

оборудване и помещението; 

- система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване 

проводимостта й; 

- използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения. 

l) Защита от електромагнитни полета 

- излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ 

екран; 

- екраниране с плътен материал или с метална мрежа; 

- предупредителна сигнализация или блокировка. 

m) Защита от неблагоприятен микрокломат 

- системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното 

течение; 

- вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух / нагнеттелна 

вентилационнасистема/; 

- въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и 

помещенията с неблагоприятен микроклимат; 

- подмяна на дограма; 

- изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията; 

- климатични системи / клматици; 

n) Изкопи 

- платна за защитни системи за изкопи; 

- технически средства а ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква; 

- газсигнализатори. 

o) Защита от пожар и взрив 

- система от хидранти, шлангове със струйници; 

- автоматична пожарогасителна инсталация; 

- пожароизвестителна инсталация; 

- автоматични газанализатори; 

- мълниезащитна инсталация. 

p) Защита при работа в ограничени пространства 

- полиспастни системи за спасяване; 

- газсигнализатори; 

q) Защита при аварии и природни бедствия 

- система за аварийно известяване с цел евакуация. 

r) Електробезопастност 

- изолиращи щанги; 

- изолиращи стълби; 

- изолиращи площадки; 

- диелектрични килимчета; 

- прдпазни екрани; 

- временни ограждения; 

- преносими заземители; 

- изолиращи оперативни щанги; 
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s) Защита от биологични агенти в работната среда 

- подходяща вентилация ( общообемна, изсмукваща и вкарваща – нагнетяваща) 

t) Ергономия при работа 

- ергономични офис столове; 

- - ергономични работни столове. 

ВАЖНО!!! 

В рамките на тази дейност не е допустимо закупуването на машини и съоръжения, свързани с 

модернизация или технологично обновление на производствената дейност на предприятието  (изработване 

на продукти или предоставяне на услуги), разширяване на производствения капацитет  и/или 

разнообразяването на предлаганите продукти/услуги, такива за осигуряване извършването на 

административните дейности на предприятието и други, касаещи присъща производствена дейност в 

предприятието, с изключение на изрично посочените в списък горе! 

              5. Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на 

места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др. 

 За осъществяване на дейността е допустимо да се закупи оборудване , необходимо за обзавеждане за 

пощения за отдих, рехабилитация , спорт, хранене и почивка в предприятие ,което следва да бъде обосновано   

във формуляра за кандидатстване (в описанието на конкретната дейност). 

По Дейност 4 и Дейност 5 е допустимо извършването на текущ и основен ремонт, съгласно 85 т.42 и т.43 от 

Допълните разпоредби на ЗУТ. 

Допустими целеви групи : Заети, включително самостоятелно заети 

 

Допустими разходи: Разходите за разработване и прилагане на „зелени модели“ на организация са до 

10 % от преките разходи по проекта. 

Разходите за психологична подкрепа и изготвяне на психологически профили на работници до 7 % от 

преките разходи по проекта. 

Продължителност: До 2024 г 
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